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REZUMAT 
Lucrarea prezintă principalele variante de soluţii dezvoltate în ultimii ani în utilizarea petrolului pentru a avea o atmosferă cât mai 
puţin poluată. Astfel, se constată că principala soluţie de limitare a poluării factorilor de mediu este reducerea dependenţei de 
petrol, prin înlocuirea acestuia cu surse de energie regenerabile şi cu efecte de poluare nule sau foarte mici, aşa-numitele „energii 
verzi”. Principalele soluţii prezentate sunt: petrolul „sintetic” obţinut din cărbune; depolimerizarea termală; energia solară; energia 
eoliană; biomasa; hidrogenul; energia geotermală. În lucrare sunt prezentate, cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre ele, 
precum şi principalele direcţii de acţiune în dezvoltarea acestor metode. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the main alternatives   developed  in the latest years like a solution for using oil for having an atmosphere with less 
pollution .So, it is real that the main solution for limit the pollution of environmental  factories is the reduction of the petroleum dependence 
by replacement with recycled sources-green energies. The main alternative presented are: Synthetic petroleum obtained by coal; Thermal 
polymerization; Solar energy; Wind energy; Biomass; Hydrogen; Geothermal energy. In this paper are  presented  those alternatives with 
their advantages and disadvantages of each of them and in the meantime the main  action ways  in developing of these methods. 
 

1. PETROLUL – SURSĂ 
NEREGENERABILĂ 

Petrolul este o resursă neregenerabilă, a cărei can-
titate va fi din ce în ce mai mare până la un moment dat, 

când va atinge un maxim, numit vârful petrolului, după 
care extracţia va începe inevitabil să scadă (fig. 1). 

Creşterea preţului petrolului, asociată cu estimări po-
trivit cărora rezervele cunoscute de petrol se vor reduce 
în următorii 15 ani la jumătate, obligă statele dezvoltate 
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să-şi întoarcă faţa către resursele regenerabile de energie. 
România şi-a propus ca până în anul 2010, consumul de 
energie electrică din resurse regenerabile să ajungă la 
33% din consumul intern brut, în condiţiile în care, în 
momentul de faţă, acest procentaj se situează în jurul a 
28% şi este acoperit exclusiv din energia produsă în 
hidrocentrale. 

 

 
 

Fig.1.  Procentajul dintre  energia neregenerabilă  
şi cea regenerabilă 

 
Majoritatea lumii este dependentă de petrol pentru 

producţia de energie. Este o  prejudecată faptul că nu 
am putea trăi fără petrol. Multe dintre soluţiile care 
includ energia eoliană, biocombustibilii sau o economie 
bazată pe hidrogen par impractice sau prea îndepărtate 
tehnologic pentru a produce o ruptură imediată de pe-
trol. Totuşi, o mulţime de studii, finanţate de susţinători 
ai energiei alternative şi de cei cu interese în menţinerea 
unui status-quo, arată contrariul. 

Avantajele sunt imense: nu ar mai exista cheltuielile 
masive pentru prospectare şi extracţie; nu ar mai exista 
dependenţa de petrolul din zone „fierbinţi”; ar fi posi-
bile mari reduceri ale gradului de poluare; s-ar evita 
unele schimbări climaterice. 

Simpla încălzire, răcire sau iluminare a clădirilor 
într-un mod corect, ori aplicarea pe scară largă a noilor 
procedee ce pot dubla eficienţa combustibililor în maşini 
ar putea reduce dramatic consumul de  petrol. Folosirea 
pe scară largă a generatoarelor de curent bazate pe 
putere eoliană sau a câmpurilor de celule fotovoltaice, 
care apoi ar fi legate direct la reţeaua energetică sau 
folosite indirect pentru producerea de hidrogen pentru 
maşini ar avea acelaşi efect. Folosind doar unele din 
aceste soluţii s-ar putea stabiliza până în 2050 nivelul 
emisiei de gaze ce produc efectul de seră. 

Costurile sunt însă mari, dar este esenţial că aceste 
tehnologii deja există. S-a demonstrat că astfel de metode, 
folosite într-un mod organizat, pot produce cantităţi 
mari de energie regenerabilă şi nonpoluantă, iar în 
acelaşi timp pot aduce „un stimulent imens economiei”, 
ele fiind eficiente în privinţa costurilor pe termen lung. 

De asemenea, principala soluţie de limitare a poluării 
mediului este reducerea dependenţei de petrol, prin în-
locuirea acestuia cu surse de energie regenerabile şi cu 
efecte de poluare nule sau foarte mici – energii verzi. 

2. SOLUŢII ALTERNATIVE CARE POT FI 
APLICATE PENTRU ÎNLOCUIREA 
PETROLULUI 

Petrolul „sintetic” obţinut din cărbune. Cărbunele 
poate fi utilizat pentru a produce petrol sintetic printr-
un proces numit „gazificare”. Dar, petrolul sintetic nu 
va reuşi decât cel mult să atenueze apropiatul crah 
energetic din cauza următoarelor motive: insuficienţa 
resurselor (rezervele de cărbune nu sunt foarte mari, 
după unele estimări rezerva de cărbune va ajunge pentru 
250 de ani; această predicţie presupune utilizarea 
tuturor tipurilor de cărbune, de la lignit la antracit; 
folosirea cărbunelui pentru a produce alţi combustibili 
va reduce rapid acest termen la maximum 70 de ani; 
dacă vom folosi o mare parte din cărbune pentru a 
produce petrol sintetic, producţia de cărbune îşi va 
atinge maximul în cel mult 20 de ani); va fi nevoie 
pentru a extrage cărbunele de o cantitate de energie de 
două ori mai mare decât cea pe care o dă cărbunele 
însuşi; folosirea cărbunelui la o scară atât de mare va 
duce la o încălzire globală dramatică. 

Depolimerizarea termală. Această soluţie „intrigan-
tă” presupune obţinerea petrolului din deşeuri, dar cum 
cele mai multe materii prime (cauciucurile şi obiectele 
din plastic) necesită cantităţi importante de petrol pentru 
a fi fabricate, ea este mai mult un fel de „reciclare high-
tech” a petrolului, decât o soluţie la o criză permanentă a 
acestuia. 

Energia solară. Aceasta este  cea mai naturală,  mai 
abundentă, inepuizabilă la scara timpului, cea mai 
disponibilă şi cea mai curată, fiind singura formă de 
energie nepoluantă şi fără deşeuri. 

Energia solară provine din radiaţia solară, din care se 
obţine energie electrică pe baza tehnologiei fotovoltaice 
sau energie termică prin metode de conversie termo-
solară. Astfel, poate fi utilizată în scopuri de interes 
imediat atât sub formă de energie termică, dar şi sub 
formă de energie electrică. 

Energia solară termică poate fi folosită exclusiv 
pentru încălzirea locuinţelor şi a apei sanitare. Instalaţia 

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/052504_coal_peak.html�
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/052504_coal_peak.html�
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de captare termică a energiei solare se amplasează pe 
acoperişuri orientate spre sud, înclinarea ideală a capta-
torilor solari variind între 45 şi 60o (aproximativ egală 
cu latitudinea geografică a locului). Captatorii solari 
termici cei mai simpli sunt alcătuiţi dintr-un covor 
negru din material plastic („mochetă solară”), care 
transferă căldura absorbită de la Soare unui agent 
termic (de obicei, apa cu antigel). Agentul termic 
circulă continuu prin tuburi din cupru înnegrite aşezate 
sub mochetă şi protejate pe faţa superioară de o placă de 
sticlă care creează efectul de seră (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Avantajele şi dezavantajele folosirii energiei solare 
active şi pasive pentru încălzirea locuinţelor. 

 
Conversia energiei solare în energie electrică se 

poate face prin conversie directă (când radiaţia solară 
incidentă pe un anumit material –siliciu – produce prin 
efect fotovoltaic sau termoelectric eliberarea electroni-
lor de valenţă din atomii acestuia şi face posibilă 
participarea lor la fenomenul de conducţie electrică). 

Celulele fotovoltaice sunt mai puţin eficiente: toate pa-
nourile solare instalate în prezent în lume abia dau energia 
unei centrale termoelectrice cu cărbuni! (500 MW). În 
fiecare celulă fotovoltaică se investeşte o cantitate im-
portantă de tehnologie (extracţie de metale rare, siliciu), 
care consumă petrol. Realitatea arată că e necesară mai 
multă energie pentru a crea o celulă fotovoltaică decât 
pentru a o da înapoi sub formă de energie electrică 
(fig. 3 şi 4). 

Energia eoliană. Provine din transformarea şi livra-
rea în sistemul energetic sau direct către consumatorii 
locali a energiei electrice provenite din potenţialul 
energetic al vântului. 

Din punct de vedere geografic, energia eoliană ar 
avea impact puternic, deoarece vântul este gratuit şi 
inepuizabil. Dar, energia produsă de turbinele eoliene 
nu generează aceeaşi energie electrică pe care o dă o 
centrală termoelectrică (sunt necesare 13 000 de turbine 
eoliene pentru a genera aceeaşi energie electrică pe care 
o dă o centrală termoelectrică de 500 MW). În plus, 
energia eoliană şi solară NU reprezintă o formă de 
energie transportabilă aşa cum este cea dată de petrol, şi 
în niciun caz nu poate asigura reţeaua actuală de 
transporturi: camioane, vapoare, avioane (fig. 5). 

Biomasa. Reprezintă fracţiunea biodegradabilă a 
produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, 
silvicultură sau din sectoare industriale conexe, inclusiv 
a materiilor vegetale şi animale, dar şi a deşeurilor 
industriale şi urbane (fig. 6). 

Biocombustibilii (biodieselul, etanolul, metanolul) 
sunt obţinuţi din deşeuri agricole, din plante tehnice 
(rapiţă). Uleiul de rapiţă şi soia, uleiurile de bucătărie 
arse, etanolul obţinut din cereale, trestie de zahăr sau 
din fermentarea fructelor pot înlocui treptat petrolul ca 
sursă de energie pentru economia mondială. 

 

             
 

 Fig. 3. Avantajele şi dezavantajele folosirii celulelor Fig. 4. Avantajele şi dezavantajele folosirii panourilor solare 
 fotovoltaice pentru obţinerea energiei electrice.  pentru obţinerea energiei electrice şi a căldurii. 
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 Fig. 5. Avantajele şi dezavantajele folosirii vântului  Fig. 6. Avantajele şi dezavantajele folosirii  biomasei. 
 pentru producerea energiei electrice. 

 
Biodieselul (care este produs din rapiţă) este consi-

derat mai bun decât etanolul, dar cu o rată de întoarcere 
a energiei de 3 la 1, care nu se poate compara cu 
petrolul, care are o rată de 30 la 1. Aceşti combustibili 
din plante nu necesită schimbarea tehnologiei de fabri-
care a motoarelor auto (cum este cazul hidrogenului  
sau al energiei solare). 

Deşeurile agricole disponibile pentru conversia eta-
nolului cuprind reziduurile sub formă de paie de grâu, 
coceni de porumb, paie de orez, orz, bagasă (deşeu de la 
sorgul zaharat) – care conţin cantităţi semnificative de 
zaharuri, în special amidon  – în timp ce deşeurile fores-
tiere cuprind lemnul recuperat, reziduurile de lemn, 
rumeguş. 

Folosirea acestor deşeuri rezultate din agricultură 
(lemnoase), precum şi a celor menajere pentru producerea 
de etanol a dus la o scădere mult mai mare decât în cazul 
altor carburanţi a emisiilor gazelor cu efect de seră. 

Hidrogenul. Autovehiculele sunt principalul fac-
tor poluant al aerului. Resursele de petrol, pe care se 

bazează obţinerea carburanţilor auto, sunt limitate 
(fig. 7). 

Ca urmare a unor inconveniente privind lipsa re-
surselor necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a 
motoarelor cu ardere internă, dar şi a poluării mediului 
înconjurător, au apărut automobilele propulsate cu mo-
toarele electrice alimentate de la acumulatori cu plumb. 
Chiar dacă bateria este o sursă convenabilă de electrici-
tate utilizată în multiple scopuri, ea se uzează şi trebuie 
să fie schimbată după un număr relativ redus de cicluri 
de încărcare–descărcare. Un motor electric pe bază de 
acumulatori de plumb are o serie de avantaje: nivelul 
poluării este scăzut, este simplu de utilizat şi întreţinut; 
încărcarea bateriilor nu necesită dotări pretenţioase. 

Neajunsurile stocării energiei electrice în baterii (cazul 
autovehiculelor cu propulsie electrică) pot fi depăşite prin 
generarea electricităţii de către celulele combustibile. 
Cercetările întreprinse ulterior au dus la ideea că auto-
vehiculele cu celule combustibile pe bază de hidrogen 
pot fi o soluţie viabilă. 

 

      
 
 Fig. 7. Avantajele şi dezavantajele folosirii hidrogenului Fig. 8. Avantajele şi dezavantajele folosirii  energiei geotermale 
 drept combustibil pentru autovehicule şi  pentru producerea energiei electrice. 
 producerea căldurii şi energiei electrice. 
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Celulele combustibile funcţionează prin combinarea 
hidrogenului şi oxigenului printr-o reacţie chimică pentru 
a crea electricitatea, fără a avea nevoie de motoarele 
convenţionale, care sunt zgomotoase şi poluante. 

Autovehiculele cu celule combustibile prezintă ur-
mătoarele caracteristici: 

– celulele combustibile nu au componente mobile 
care să necesite uleiuri de ungere sau de lubrifiere; 

– zgomotele sunt reduse în timpul operării, fiind 
determinate numai de compresorul de aer şi de ventila-
torul necesar pentru răcire; 

– sunt mult mai confortabile decât vehiculele con-
venţionale, datorită lipsei treptelor de viteză; 

– producerea energiei nu mai este limitată la randa-
mentul ciclului Carnot. 

Această nouă direcţie a industriei de automobile a 
fost urmată şi de către marii producătorii de automobile 
din lume. Astfel, pe piaţa mondială au apărut şi primele 
prototipuri de autovehicule cu celule combustibile fa-
bricate de către marile firme, cum ar fi General Motors, 
Honda, Toyota, Ford, Opel. 

Principalul neajuns al acestui mod de propulsie 
pentru autovehicule îl reprezintă stocarea hidrogenului, 
care se poate face numai în recipiente sub presiune. 
Construirea unei reţele de distribuţie pentru hidrogen 
este de asemenea o mare problemă. Sistemele de auto-
vehicule cu celule combustibile operează cu combinarea 

electrochimică locală a hidrogenului cu aerul din me-
diul exterior. 

Energia geotermală. Rezultă din energia înma-
gazinată în depozite şi zăcăminte hidrogeotermale 
subterane, exploatabile în condiţii de eficienţă econo-
mică (fig. 8). 

Se poate obţine în amenajări hidroenergetice de 
mare putere (> 10 MW/unitate hidro) sau de mică 
putere (< 10 MW/unitate hidro), după următoarea 
repartizare: 

– amenajări hidroenergetice de mare putere 
(34 000 GWh/an); 

– amenajări hidroenergetice de mică putere  
(6000 GWh/an). 
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